


 9102 تشرين أول/أكتوبر 8: الثالثاء اليوم األول
 09099 - 0099                تسجيل الحضور 
 00099 – 09099        االفتتاح 

o كممة المجمس القومي لحقوق اإلنسان 
o  جمهورية مصر العربية –السيد وزير الخارجيةكممة 
o كممة المفوضية السامية لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة 
o العربية مصر بجمهورية العام ئبالنا كممة 
o  لجنة حقوق اإلنسان بمجمس النواب المصريكممة 
o كممة المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان 
o مقرر عام الندوة –ة المنظمة العربية لحقوق اإلنسانكمم 

 
 01,00 -11,00            استراحة قهوة

 
 

 :02099-00029                الجمسة االولى 
 يات التي تواجه جهود مناهضة التعذيبالفجوات والتحد

 
  :فمسطين -س الييئة المستقمة لحقوق اإلنسانرئي ..األستاذ عصام يونسرئيس الجمسة 

 مصر –المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان  هالدكتور حافظ أبو سعد -
 مصر -المنظمة العربية لحقوق اإلنسان  األستاذ أحمد رضا طمبو -
 ليبيا –المنظمة العربية لحقوق اإلنسان  الدكتور عبد المنعم الحر  -

  مناقشات  -
 

 :03029 -02099       الجمسة الثانية 
 مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية

 الكويت-رئيس الديوان الوطني لحقوق اإلنساننائب  .ورة سيام الفريح.س الجمسة: الدكترئي 
 مصر –أستاذ القانون الجنائي   الدكتور عماد الفقي -
 الجزائر –الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسانرئيس  األستاذ مختار بن سعيد -
 العراق –المنظمة العربية لحقوق اإلنسان   األستاذ وليد الكردي -

  مناقشات -
 

 

 29004 – 29003               استراحة غداء
 
 

 

 :01099 -04029       الجمسة الثالثة 
 حماية حقوق الضحايافعالية التدابير اإلدارية والمؤسساتية ل

 اليمن –وكيل وزارة حقوق اإلنسان األستاذ نبيل عبد الحفيظ ... : رئيس الجمسة 
 المغرب –مركز دراسات حقوق اإلنسان والديمقراطية  األستاذ الحبيب بمكوش -
 مصر -حقوقي محامي وخبير  ماناألستاذ معتز باهلل عث -



 مناقشات -
 9102 أكتوبر/تشرين أول 2:  األربعاءاليوم الثاني 

 :00029 - 09099             الجمسة الرابعة 
 المساءلة والمحاسبة عن جرائم التعذيب .. نماذج وفرص

 السودان –س المرصد السوداني لحقوق اإلنسانرئي .. األستاذ نبيل أديب: رئيس الجمسة 
 مصر -المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان   األستاذ عصام شيحة -
 النمسا –المنظمة العربية لحقوق اإلنسان  ضياء الشمري األستاذ   -
 مصر -ممثل اإلدارة العامة لحقوق اإلنسان بالنيابة العامة   -

  مناقشات -
 

 11,09 -01,00             استراحة قهوة
 

 :02029 -01099                           الجمسة الخامسة 
 المؤسسات واآلليات المختصة بالوقاية من التعذيب

 تونس – وفق اإلداريالم...  الوزير عبد الستار بن موسى: رئيس الجمسة 
 المغرب -االنسان لحقوق الوطني المجمس   ق الدوقالح عبداألستاذ  -
 مصر–يب سابقا  الدولية لمناىضة التعذ عضو المجنة   السفير سيد قاسم المصري -
 مصر –المجمس القومي لحقوق اإلنسان            األستاذ محسن عوض -
 موريتانيا –اآللية الوطنية لموقاية من التعذيب الدكتور محمد األمين ولد حمس    -

 مناقشات -
 

 : 03099 – 02029       الختــــــــــــــــــــام  
 عرض تقرير المقرر

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


